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SUPPORT THE LIBRARY! Newsletter ini, beserta seluruh kegiatan, situs dan koleksi C2o, ada 
karena dukungan dan kontribusi anggota, teman, dan pengunjung C2o dari berbagai latar bela-
kang. BCA KCU Darmo No. 0885268191 (A/N: Kathleen M. Azali). 

SALAM

Tidak terasa kita sudah 
mendekati akhir tahun 2012. 
Meskipun cuaca di Surabaya 

yang cukup meningkatkan emosi 
karena panasnya, kami mengajak 
kawan-kawan untuk tetap menikmati 
berbagai acara santai yang (moga-
moga) dapat meregangkan otot.

Salah satu sorotan utama bulan ini 
adalah Sunday Market, pasar desain 
yang diselenggarakan oleh Soledad 
& The Sisters Co., General Supply 
Music & Service, Surfabaya Fashion 
Carnival dan Surabaya Town Square.
Pada acara konseptual anak muda ini, 
C2O akan membuka perpustakaan 
dan toko buku kagetan :). Sambil 
membaca, kita bisa menikmati 
berbagai suguhan kreatif anak-
anak muda Surabaya, mulai dari 
musik, fashion, barang-barang antik, 
makanan dan sebagainya. 

Kawan-kawan ARA studio dan 
ordes arsitektur akan berbagi 
mengenai pragmatic & dematerialised 
architecture. Kemudian, kami juga 
bekerjasama dengan IFI Surabaya dan 
Matanesia untuk membuat lokakarya 
fotografi pejalan. 

Selain acara-acara ini, ada beberapa 
acara menarik dari luar kota di 
mana kami turut berpartisipasi atau 
dukung. Apabila berada di luar kota, 
mari bergabung.

Newsletter C2O diterbitkan tiap awal bu-
lan sebagai media berkala yang memuat 
informasi acara, ulasan buku & film dari 
koleksi kami, dan berita-berita lainnya. 
Unduh gratis dari situs C2o, http://c2o-
library.net 
atau dapatkan di C2o. 

KONTRIBUSI TULISAN  C2o menerima 
kiriman tulisan ulasan/ buku/film/musik), 
reportase acara, artikel. email ke:
info@c2o-library.net

C2O Library & Collabtive
Pusat informasi dan kegiatan di mana 
pengunjung dari beragam kalangan dapat 
menggunakan media informasi demi 
keterbukaan pikiran dan budaya. tersedia 
lebih dari 4,000 buku pilihan dalam ba-
hasa Inggris dan Indonesia dengan tema 
utama sastra, sejarah, sosial budaya, seni 
& disain. tersedia juga beragam komik, 
dan lebih dari 900 film penting beserta 
literaturnya.

ALAMAT
Jl. Dr. Cipto 20 surabaya 60264
Tel: (031) 77525216  |  HP: 08161 5221 
216
web: http://c2o-library.net
email: info@c2o-library.net

JAM BUKA
senin, rabu-minggu 11.00 - 21.00
selasa tutup

Dicetak terbatas di PINK Photocopy
Jl. Dharmahusada Dalam Selatan 48 
(belakang Perpus Unair kampus B)
surabaya 
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Sunday Market “Hippieland”, the 
biggest conceptual flea market 
in town!

be happy, dress like a hippie, 
cheer the crowd.

music stage : l’Alphalpha 
stars & rabbit 
Porn Ikebana
taman Nada
senandung sore
britta Nordica
General supply DJ’s

vintage clothing / Art market / 
records / vinyls / vintage goods 
/ emerging Fashion brands and 
good Food!

sUNDAY mArKet is a concep-
tual market created by soledad 
& the sisters Co., General sup-
ply music&service, surabaya 
Fashion Carnival and surabaya 
town square. 

Books &c.
Book market & pop-up library
at Sunday Market “Hippieland”

minggu, 11 November 2012
pk. 11.00 - 19.00
surabaya town square

Sebagai bagian dari Sunday Market “Hippieland”di Sutos, 
C2O akan membuka stand yang menjual beberapa buku 
dengan harga miring. Juga, nikmati bersantai di akhir pekan, 
berdandan ala Hippies Flower Generation, sambil membaca 
beberapa koleksi buku kami di atrium. 

Got overdue books? 
All fines waived at Books &c.

Khusus untuk hari ini, buku-buku yang telah melewati 
tenggat waktu kembalinya dapat dikembalikan ke Books &c. 
tanpa dikenakan denda. 



Pernah mendengar siaran langsung 
pertunjukkan musik melalui Internet? 
mengunduh album musik secara legal 
dan gratis atau membuat musik remix? 
Sederhananya itulah Netaudio —aktivi-
tas berbasis audio yang bergerak di dunia 
virtual, bagian dari kehidupan nyata kita, 
Internet. Netlabel dan radio online/radio 
internet telah dikenal oleh para pecinta 
musik dan aktivitas berbagi musik lepas 
dari hukum hak cipta konvensional yang 
mengekang kreativitas dan tidak melulu 
berorientasi pada nilai komersial men-
jadi hal yang penting untuk dilestarikan. 
Sebuah praktik gotong-royong, kearifan 
lokal di era teknologi informasi.

Indonesian Netaudio Festival adalah 
kegiatan offline yang melibatkan para 
pelaku, pemerhati, dan penikmat ne-
taudio di Indonesia. Selain merupakan 
social gathering antar-pelaku dan pe-
nikmat netaudio, kegiatan yang akan dis-
elenggarakan berupa offline file-sharing, 
pengumpulan dana berupa penjualan 
merchandise, diskusi, lokakarya, pemu-
taran filem dan pertunjukkan musik oleh 
musisi yang merilis album mereka mela-
lui jaringan internet.

Festival perdana ini juga sekaligus mer-
ayakan ulang tahun Yes No Wave Music 
yang kelima.

NetIndonesian Netlabel Union (Ser-
ikat Netlabel Indonesia) merupakan satu 
gerakan kolektif netlabel Indonesia yang 
ditujukan untuk memulai jaringan antar-
netlabel dan juga untuk mengenalkan 
kepada publik tentang eksistensi netlabel 
lokal serta menjadi sebuah wadah dalam 
mengkaji wacana musik di era teknologi 
informasi. Langkah awal dimulai den-
gan merilis seri album kompilasi secara 
serentak pada tanggal 1 Januari 2011. 
5 netlabel aktif yang turut serta dalam 
kompilasi tersebut adalah Hujan! Re-
kords, Inmyroom Records, Mindblast-
ing, Stone Age Records, dan Yes No Wave 
Music. Indonesian Netlabel Union juga 
menggelar sebuah booth offline sharing 
dan merchandise di RRREC Fest #2 di 
Jakarta, 3-5 Desember 2011. Langkah 
kami selanjutnya adalah menyelenggara-
kan Indonesian Netaudio Festival.

INFORMASI
http://indonesiannetlabelunion.net
Fb Group: 
Indonesian Netlabel Union
twitter: @idnetlabelunion

Partner event / Acara rekan



Konferensi Creative Commons Asia 
Pasifik 2012 dan Peluncuran Creative 
Commons Indonesia adalah gabungan 
acara pertemuan regional afiliasi Creative 
Commons di wilayah Asia Pasifik dan 
acara peluncuran teks terjemahan lisensi 
Creative Commons dalam Bahasa Indone-
sia. Pertemuan regional ini akan menjadi 
media pertemuan afiliasi Creative Com-
mons dari sekitar 15 negara di wilayah 
Asia Pasifik dan Creative Commons pusat 
untuk membahas perkembangan peng-
gunaan lisensi Creative Commons pada 
setiap afiliasi. Acara ini juga akan menjadi 
pertemuan antara pencipta dan pengguna 
lisensi Creative Commons di seluruh In-
donesia. Selain itu, salah satu titik berat 
dari acara ini adalah sebagai suatu ajang 
sosialisasi penggunaan lisensi Creative 
Commons, dalam bidang pemerintahan, 
seni dan budaya, pendidikan, serta ilmu 
pengetahuan.

Tujuan diselenggarakannya acara ini 
adalah,

Menyebarluaskan teks terjemahan li-1. 
sensi Creative Commons versi 3.0 da-
lam Bahasa Indonesia;
Menyosialisasikan penggunaan lisensi 2. 
Creative Commons di Indonesia oleh 
pemerintah, musisi, serta pada bidang 
pendidikan dan ilmu pengetahuan;
Memperkenalkan Creative Com-3. 
mons Indonesia kepada afiliasi Cre-
ative Commons dengan secara aktif 
menjadi tuan rumah pelaksanaan 
pertemuan regional Asia Pasifik yang 
diadakan setiap dua tahun sekali;
Memperkenalkan Indonesia, khusus-4. 
nya Jakarta, kepada afiliasi Creative 
Commons.

Sebagai pendukung dan pengguna lisensi Creative Commons, tim C2O 
akan hadir sebagai peserta konferensi Creative Commons Asia Pasifik 
2012 dan peluncuran Creative Commons Indonesia. Mengenai acara 
ini, kunjungi: http://creativecommons.or.id/ccidap2012/

Recommended event / Rekomendasi acara
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pragmatic & dematerialised

architecture
ARA Studio x ordes arsitektur

Sabtu, 24 November 2012, pk. 18.00 - 21.00
C

2
O Library & Collabtive

Box Culvert House adalah entry proposal kami di 
sayembara 2012 Indocement Award, kegiatan berskala 
nasional dua tahunan yang digagas oleh P.T. Indocement 
Tunggal Prakarsa Tbk.. Box Culvert House adalah ide 
konsep yang kami tawarkan berkaitan dengan tema dari 
sayembara Indocement Award 2012 “Rumah Urban”. 
Kami menawarkan perspektif pendekatan pembangunan 
sebuah rumah tinggal dengan konsep yang sangat pragma-
tis dari segi proses dan pemilihan material utama sebuah 
rumah tinggal yaitu dengan mamakai Box Culvert yang 
biasanya dipakai untuk gorong-gorong kota.

dematerialization of architecture bukanlah sebuah 
paparan dengan ide yang baru, malahan dapat dikata bah-
wa ini adalah asal mula arsitektur berasal. Sedikit banyak 
kami sebetulnya bukan mengajak untuk memikirkan yang 
baru, namun lebih penting dari itu, adalah meluruskan 
apa yang sudah kita anggap benar selama ini.

dematerialization of architecture mungkin akan memberi-
kan sedikit bayangan yang sedikit konservatif tentang apa 
yang selama ini selalu diperdebatkan tentang perbedaan 
antara arsitektur dan bangunan. Lebih dari itu, mungkin 
apa sebetulnya arsitektur itu.

ordesarsitektur.com
Fb: ordesarsitektur
info@ordesarsitektur.com

www.ara-studio.com
info@ara-studio.com

Talk / Bincang
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Workshop  /   Lokakarya

Bagaimana memotret jalanan sebagai panggung, di mana tiap waktu 
ada kejadian yang berbeda-beda? Bergabung dalam lokakarya apik ini 
bersama Matanesia, yang dilangsungkan sebagai bulan fotografi IFI 
Surabaya! Bekerjasama dengan Manic Street Walkers bersama-sama 
menikmati kota dengan berjalan kaki. 

Jumat 23 November
Gratis & terbuka untuk umum
maksimum 20 peserta

13:00 - 15:00 
workshop dengan matanesia

15:00-18:00
Photo hunting (jalan kaki) dengan Man-
ic street walkers di kawasan sekitar IFI

19:00 
review, curate and edit

Syarat mengikuti lokakarya:
Kirimkan portfolio foto (single) • 
maksimum 20 karya dengan uku-
ran panjang anara 800 s/d 1000 
pixel.
tuliskan alasan/motivasi mengikuti • 
lokakarya ini
tuliskan nama, alamat, email dan • 
HP
Usia dibatasi maksimal 35 tahun• 

Kirimkan semua materi dan data ke 
boby@matanesia.com selambat-lam-
batnya 16 November 2012. 
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tanggal waktu tempat topik

minggu
4 November

13:00 C2o library & Col-
labtive
Jl. Dr. Cipto 20 

Ayorek: lokakarya penyuntingan karya 
tulis I

rabu
7 November

16:00 Gaya Nusantara
Jl. mojo Kidul I/11A

lokakarya menulis riwayat hidup I

Kamis
8 November

16:00 Gaya Nusantara
Jl. mojo Kidul I/11A

lokakarya menulis riwayat hidup II

Jumat
9 November

16:00 C2o library & Col-
labtive
Jl. Dr. Cipto 20 

Ayorek: lokakarya penyuntingan karya 
tulis II

sabtu - 
minggu
10 - 11 Nov

Jakarta Creative Commons Asia Pasifik 2012

Kamis
15 November

libur Isra mi’raj

Jumat - sabtu
15 - 16 Nov

Yogyakarta Indonesian Netaudio Festival

Jumat
23 November

13:00 IFI surabaya
Jl. ratna 14

Bulan photo “Mois de la Photo”
Lokakarya Fotografi Pejalan
bersama matanesia
dan manic street walkers

sabtu
24 November

18:00 C2o library & Col-
labtive
Jl. Dr. Cipto 20

ArA studio x ordes arsitektur
Pragmatic & Dematerialised Architec-
ture

Cek kalender acara kami online di:
http://c2o-library.net/calendar/

Ingin mengadakan acara atau kegiatan di C2O? 
Hubungi kami di info@c2o-library.net

Agenda / Kalendar


